
„NÁŠ SEN“ 
VYKROČIL DO DRUHÉHO DESETILETÍ 

 
Letošní 11. ročník mezinárodní výtvarné soutěže „Můj sen“ 2007 k propagaci „našeho 

pana Freuda“  byl krokem do druhého desetiletí…. Je to signál, že téma soutěže „přikleplo 

hřebíček na hlavičku“, tedy že je nosné a oslovuje mladé výtvarníky i jejich pedagogy                        

i po deseti letech. 

Slavnostní předávání cen a diplomů letošním vítězům soutěže probíhalo pod záštitou 

náměstkyně hejtmana MSK paní PhDr. Jaroslavy Wenigerová v rámci 4. ročníku Freudova 

folklorního festivalu. Tuto zajímavou akci zahájil kytarový soubor naší Základní umělecké 

školy pod vedením pana učitele Jiřího Čtvrtka, který velmi pohotově sestavil zajímavou                 

a působivou prezentaci svých žáků. Po nich nastoupily děti z vynikajícího folklorního souboru 

„Ostravička“ z Frýdku Místku. Mladší taneční skupina rozesmála diváky pohybovým 

ztvárněním žertovných lašských lidových říkadel a písní… Kluci jako žabáci byli určitě 

bezkonkurenční a sklidili zasloužený potlesk „na otevřené scéně“. 

Na improvizovaném pódiu před radnicí je vystřídaly taneční páry nejstarší věkové 

skupiny. Hru, žert, škádlení vystřídala ladnost, gracióznost, poetika, milostné okouzlení… 

Jak dětské hry, tanec, tak i samotné předávání cen a diplomů byly přímo žně pro houf 

přítomných fotografů… Z tohoto setkání mladých milovníků hudby a jejich přátel vzniklo 

mnoho působivých snímků, které, jak věřím, budou i nadále rozdávat radost, potěšení, 

pohodu. Tyto krásné fotografie mohou město Příbor kdykoliv výborně reprezentovat při 

případné fotografické reportáži z Freudova folklorního festivalu.  

Veliké poděkování patří našim „dvorním fotografům“ – panu Rudolfu Janotovi             

a ing. Arnoštu Čaplovi, kteří obětavě mapují tuto zdařilou akci od jejího zrodu. Mnoho 

zajímavých záběrů se podařilo ulovit nejen také panu Ladislavu Němcovi, kterému za jeho 

aktivní spolupráci, pohodu a pomoc patří rovněž veliký dík, ale i ing. Jaromíru Kavanovi                 

a dalším. 

Děkuji za významnou pomoc vedení ZŠ Jičínská, porotě a jejímu dlouholetému 

předsedovi Mgr. Zdeňku Babincovi. Dík patří i všem mladým autorům, jejich pedagogům a 

rodičům, kteří naše město poctili svou návštěvou.  

Velmi se těším se na další společné objevování světa snů a fantazie. 
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